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معرفی سرپرست جدید 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

فیروزکوه 

هشتمین جلسه شورای 
آموزش و پرورش فیروزکوه

سرپرست جدید 
دهیاری روستای 

جلیزجند معرفی شد

بزرگداشت سپهبد شهید
 قاسم سلیمانی در فیروزکوه 

مراسم گرامیداشت شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی در مســجد جامع شهر فیروزکوه با حضور مردم 
شهید پرور این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار جام جم فیروزکوه در این مراســم که خیل عظیمی از مردم والیتمدار و مســئوالن 
اجرایی شهرستان فیروزکوه حضور داشتند مداحان و ذاکران اهل بیت )ع( ...

تعمیق و ترویج هنر 
در زندگی مردم
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فیروزکوه

فرماندار فیروزکوه خواستار شد؛

کاهش آسیب ها میان دانش آموزان، در اولویت برنامه های فیروزکوه

اناهلل و انا الیه راجعون

ساالر منتظران شهادت، سرانجام با افتخار و اقتدار جام شهادت را سرکشید و به 
یاران دیرین خود پیوست تا حسرتی باشد بر دل و جان کسانی که تصور باطلشان 
آن است که مسیر حق و مقاومت بر محور اشخاص متکی است و غافلند از این که 
این صراط مستقیم است که خداوند بر روی بندگان پاک و صالح خود گشوده و 
هیچکس را یارای بستن آن نیست و هرگز بسته نخواهد شد و رهروان آن تمامی 

ندارند تا روزی که عدالت اذن ظهور یابد و جهانی نو دراندازد.
سردار بزرگ اسالم قاسم سلیمانی مسیری را هدایت و رهبری کرد که در آن 
میلیون ها سلیمانی فرصت ظهور و پیدایش یافته تا عرصه را بر ستمگران 
تنگ کنند. شهادت این اســوه بزرگ انسانیت را به محضر حضرت ولی 
عصر ارواحنا فداه، رهبر معظم انقالب )مدظله العالی(، یارانش در ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، خانواده ایشان و عموم هموطنان و شهروندان 

فیروزکوه  تبریک و تسلیت می گوییم.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فیروزکوه       

2تجلیل از پرستاران با حضور مسئولین فیروزکوه
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

معرفی سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فیروزکوه 
سید حسن حسینی با حکم مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان تهران 
به عنوان سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان فیروزکوه 

معرفی شد.
 خبرنگار جام جم فیروزکوه: نشســت تکریم و معارفه رؤسای قدیم و 

جدید اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرســتان فیروزکوه در دفتر فرماندار 
برگزار شد.در این نشست،  مهدی یوســفی جمارانی فرماندار، معاون سیاسی 
اجتماعی و امنیتی فرماندار، معاون  و مسؤول حراســت اداره  کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان تهران حضور داشتند. گفتنی اســت امیر اسماعیل پور 

روشن، سرپرست سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فیروزکوه با حکم مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اســالمی به عنوان سرپرســت جدید شهرستان مالرد 
منصوب شد. حســینی از کارمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فیروزکوه 

بوده و اخیراً نیز مسؤولیت حراست این اداره را بر عهده داشت.

خبر فرماندار فیروزکوه خواستار تعمیق و ترویج هنر در زندگی مردم شد
فرماندار فیروزکوه با اشاره به اینکه هنر باید در زندگی مردم 
ترویج پیدا کند گفت: با اســتفاده از برنامه های هنری می 
توان شور و نشاط و فرهنگ اســالمی را در جامعه و بویژه 

برای جوانان ترویج و توسعه داد. 
به گزارش روابط عمومــی فرمانــداری فیروزکوه، مهدی 
یوســفی جمارانی در آیین تکریم و معارفه سرپرست اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی فیروزکوه با تاکید بر اینکه استفاده 
از ابزار هنر در ماندگاری اقدامات تاثیر گذار است. وی گفت: 
نقش اداره  فرهنگ و ارشاد اســالمی و فعاالن این عرصه 

در ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه بسیار مهم و تعیین کننده 
است. وی تصریح کرد: با استفاده از فرهنگ و هنر باید عالوه 
بر ایجاد نشــاط در جامعه، ارزش های واالی انقالب نظیر 
فرهنگ شهادت، اخالق و معنویت را در جامعه ترویج کرد. 
باید در جامعه جنب و جوش و انگیــزه ایجاد کرد و رخوت و 
سستی را در جامعه از بین برد و این مهم نیازمند تدوین برنامه 
دقیقی اســت. فرماندار  با بیان اینکه شهرستان فیروزکوه 
دارای ظرفیت های فرهنگی، هنری و ســنتی ارزشمندی 
اســت، افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان باید 

نسبت به بهره گیری ازظرفیت های ارزشمند بیش از گذشته 
توجه داشته باشد. یوسفی جمارانی  تصریح کرد:  شهرستان 
فیروزکــوه  زادگاه  مفاخر و فرهیختــگان بزرگی همچون 
شــاعر گرانقدر امیری فیروزکوهی  بوده و نیاز است در این 
راستا نخبه پروری را دستور کار قرار دهیم که ارشاد اسالمی 
یکی از نهادهایی است که مسئولیت این مهم را برعهده دارد. 
وی با اشاره به تجربه برگزاری هفته فرهنگی در شهرستان 
فیروزکوه گفت: امروزه در جامعــه بیش از هر زمانی نیازمند 

انسجام و روحیه مسئولیت پذیری هستیم.

هشتمین جلسه شورای آموزش و 
پرورش فیروزکوه

هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش فیروزکوه 
به ریاست مهدی یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان 
برگزار شــد. به گزارش روابط عمومــی فرمانداری 
فیروزکوه، این جلســه به ریاســت مهدی یوســفی 
جمارانی فرماندار شهرستان فیروزکوه و با حضور روح 
اهلل حسینی بخشــدار مرکزی فیروزکوه، محمدرضا 
بنار رئیس اداره آموزش و پرورش شهرســتان و دیگر 
اعضای این شــورا ۲۲ دی در ســالن اجتماعات اداره 

آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

جلسه آموزشی درباره کلیات بیماری های 
غیرواگیر در کارخانه دوغ گدوک

با هماهنگی واحد بهداشت حرفه ای و با حضورکارشناس 
واحد غیرواگیر در راستای سلسله مباحث آموزشی برای آگاه 
سازی گروه های مختلف جامعه جلسه آموزشی درخصوص 
بیماریهای کلیات بیماریهای غیرواگیر، اتیولوژی، شیوع 
وبار جهانی و کشوری، پیشگیری و... توضیحات مبسوطی 

ارائه گردید. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: درادامه در مورد خدمات 
مراکز و پایگاه های خدمات جامع سالمت، سامانه سیب، 
برنامه ایراپن و خطرســنجی افراد باالی 30سال، برنامه 
غربالگری سرطان ها، پیشــگیری از پوکی استخوان و... 

توضیحات الزم ارائه گردید.  

کاهش آسیب ها میان دانش 
آموزان، در اولویت برنامه های 

فیروزکوه

فرماندار فیروزکوه گفت: گزارش دســتگاه های 
عضو شورای آموزش و پرورش نشان دهنده روند 
کاهشی آسیب های اجتماعی در مدارس است و 
به حداقل رساندن آســیب ها در اولویت برنامه ها 

قرار دارد. 
به گزارش روابط عمومــی فرمانداری فیروزکوه، 
مهدی یوسفی جمارانی در آیین گرامیداشت هفته 
شــوراهای آموزش و پرورش کــه در فرمانداری 
برگزار شد، افزود: درک مشترکی میان مسئوالن 
و دســتگاه های مرتبط با حوزه آموزش و پرورش 
این شهرســتان برقرار بوده کــه حاصل تعامل و 

همدلی میان این ارکان است.
وی ادامه داد: در نشســت های شورای آموزش 
و پــرورش فیروزکــوه همواره بر ضــرورت رفع 
مســائل مربوط به حوزه های فرابخشــی تاکید 
داریم و در همین راســتا یکی از دستورهای ثابت 
این جلســات در همین رابطه است که متناسب با 
شــرایط تصمیم گیری مقتضی در خصوص آنها 
انجام می شــود. فرماندار فیروزکوه گفت: کاهش 
آســیب های اجتماعی از موارد هدف گذاری شده 
در شــورای آموزش و پرورش اســت تا با ایجاد 
بســترهای مناسب، چشــم انداز و آینده روشن و 
مطمئنی را بــرای دانش آمــوزان و جوانان این 

شهرستان ایجاد کنیم. 
یوسفی جمارانی اظهار کرد: مهیا نمودن امکانات 
الزم و ارتقای کیفیت آموزش هــا در همه نقاط 
شهرســتان می تواند باعث ماندگاری جوانان در 
زادگاه خود و ممانعت از رونــد بی رویه مهاجرت 

به شهرها باشد. 

بـه مناسـبت گرامیداشـت میـالد بـا سـعادت حضـرت 
زینب کبـری)س( و روز پرسـتار، طی مراسـمی با حضور 
حجت االسـالم امیـری ارجمند امـام جمعه شهرسـتان، 
یوسـفی جمارانـی فرمانـدار، کرمانـی رئیـس شـبکه 
بهداشـت و درمان، خسـروی رئیس بیمارسـتان و برخی 
از مسـئولین شهرسـتان در سـالن اجتماعات بیمارسـتان 
امـام خمینـی )ره( شهرسـتان فیروزکـوه برگـزار گردید.

خبرنـگار جـام جـم فیروزکـوه: در ابتـدای ایـن 
مراسـم خسـروی رئیـس بیمارسـتان، ضمـن عـرض 
خیـر مقـدم و خـوش آمدگویـی بـه مهمانـان عزیـز این 
روز خجسـته را خدمـت همه پرسـتاران بخصـوص کادر 
پرسـتاری بیمارسـتان امـام خمینـی)ره( این شهرسـتان 
تبریک گفـت و اظهار داشـت: خدا را شـاکریم کـه تعداد 
تخـت هـای فعـال بیمارسـتان  بـا تـالش پرسـتاران، 
پزشـکان وکادر زحمتکـش بیمارسـتان افزایـش یافـت 
و جـای تقدیـر فـراوان دارد. سـپس حجـت االسـالم 
امیـری ارجمند امـام جمعـه  فیروزکـوه در سـخنانی روز 
پنجـم جمـادی االولـی روز تولـد حضـرت زینـب )س( 

را کـه مصـادف بـا روز پرسـتار می باشـد  تبریـک گفت  
و پیرامـون شـخصیت حضـرت زینـب )س( سـخنانی 
ایـراد کـرد.  در ادامه مهـدی یوسـفی جمارانـی فرماندار 
شهرسـتان فیروزکوه گفـت: ضمـن تبریک فرا رسـیدن 
سـالروز والدت حضـرت زینـب کبـری سـالم اهلل علیها 
اظهـار داشـت: نامگـذاری روز پرسـتار در روز میـالد 
بانـوی صبـر و اسـتقامت بهانـه ای اسـت تا مقام شـامخ 
پرسـتاران کـه بـه نوعی بـا تمـام آحـاد جامعه سـر و کار 
دارنـد و خدماتشـان از جنـس عاطفـه و مهـر و محبت و 
ایثـار اسـت و به همـه یکسـان نـگاه مـی کننـد گرامی 
داشـته شـود. وی بیان داشـت: هـر بیمارسـتان موفق دو 
ویژگـی را داراسـت کـه اولـی تجهیـزات خـوب و فضا و 
فیزیـک سـاختمان اسـت و دومـی پرسـنل و پزشـکان 
کـه الحمـدهلل بیمارسـتان امـام خمینـی )ره( فیروزکـوه 
رشـد 70% داشـت، مردم شهرسـتان قدر زحمات شـما را 
می داننـد تقدیر و تشـکر کـرد. همچنیـن کرمانی رئیس 
شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان فیروزکـوه  گفت: 
با بیـان اینکـه بیمارسـتان  امام خمینـی )ره( شهرسـتان 

پیشـرفت هـای زیـادی داشـته از جملـه بلـوک زایمان، 
ICU،CCU و بخـش دیالیـز کـه الحمـدهلل  آمـاده 
خدمـات رسـانی بـه شـهروندان مـی باشد.شـایان ذکـر 
اسـت در ایـن مراسـم از خانم هـا طاهـره مشـهد گرمه، 
نازی خسـروی و مهـری بدرخانی پرسـتاران بازنشسـته 
بیمارسـتان و خانم هـا مریم اسـفندیار و زهـره دماوندی 
پرسـتاران نمونـه بیمارسـتان بـه نمایندگـی از دیگـر 
پرسـتاران تقدیـر و تشـکر بـه عمـل آمـد. در پایـان این 
مراسم، مسـئولین شهرسـتان ضمن حضور در واحدهای 
درمانـی بیمارسـتان، با اهـدای شـاخه گل و شـیرینی به 
پرسـتاران، ایـن روز بـزرگ را بـه آنـان تبریـک گفتند. 

تجلیل از پرستاران با حضور 
مسئولین فیروزکوه

خبر
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3 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

جلسه ساماندهی ساخت و ساز غیر مجاز فیروزکوه برگزار شد
 جلسه ساماندهی ساخت و ســاز غیر مجاز شهرستان فیروزکوه 
به ریاســت معاون عمرانی فرماندار و با حضــور اعضا در محل 

فرمانداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری فیروزکوه، حیدر قاســم زاده 

در این جلســه گفت: برای برخورد با متخلفین و ســودجویان و 
فرصت طلبان در امر ساخت و ســاز غیرمجاز تمام دستگاه ها با 
تمام امکانات و تجهیزات خود پایکار باشند. معاون هماهنگی امور 
عمرانی فرماندار تصریح کرد: در اجرای رعایت قانون حفظ کاربری 

و برخورد با متخلفین و ســودجویان ساخت و سازهای غیرمجاز 
تمام دستگاه ها و نهادها و سازمانها همکاری الزم را با اداره جهاد 
کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، منابع آب به منظور در اختیار 
قرار دادن ادوات، تجهیزات و ماشین آالت داشته باشند. وی افزود: 

به منظور جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی، 
باغات و عرصه های منابع طبیعی، حریم رودخانه و مســیل ها، 
حریم جاده و ... دهیاران و شوراهای اسالمی به محض مشاهده 

ساخت و ساز غیرمجاز مراتب را اطالع رسانی کنند.

شعر

حسن توکلی طی حکمی از سوی بخشدار بخش مرکزی فیروزکوه به عنوان 
سرپرست جدید روستای جلیزجند منصوب شد، تنگه واشی در حوزه جغرافیایی 

روستای جلیزجند قرار دارد. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: با پیشنهاد شورای اسالمی روستای جلیزجند 
۲4 آذر طی حکمی از سوی حسینی بخشــدار مرکزی حسن توکلی به عنوان 
سرپرست روستای جلیزجند در این اداره معرفی شد. گفتنی است توکلی پیش 
از این نیز سابقه دهیاری این روستا را در کارنامه خود دارد. جلیزجند، روستایی 
از توابع بخش مرکزی شهرســتان فیروزکوه و در فاصله ۱3 کیلومتری شمال 
غربی شهر فیروزکوه قرار دارد، مردم این روستا عمدتا به فعالیت های زراعی، 
دامداری و باغداری اشتغال دارند. قدمت روستای جلیزجند، موجب پیدایش آثار 
تاریخی و فرهنگی متنوعی شده اســت که به طور اجمالی عبارتند از: آرامگاه 

های امامزاده های معصوم، ســلیمان و بی بی که هر ســه در حاشیه رودخانه 
واشــی قرار دارند، مورد توجه و احترام مردم جلیزجند و روستاهای اطراف می 
باشند. بقایای برج دیده بانی که در شمال روستای جلیزجند و در فاصله حدود 
۲00 متری تنگ واشــی قرار دارد و از آثار تاریخی قــرون نهم و دهم هجری 
قمری اســت.  حجاری های تنگ واشی، منســوب به فتحعلی شاه قاجار، در 
کمرکش کوه و در محلی که از نظر دسترسی بسیار سخت است، قرار دارد. در 
این تابلوی حک شده بر کوه، منظره شــکارگاهی، با حیوانات شکاری و سران 
لشکر به نمایش درآمده است. در این تابلوی حجاری، منظره عمومی رودخانه 
واشی و تنگ واشی و مشتاقان دیار آن بسیار جالب توجه است. قلعه پشت تندیر 
واشی در غرب تنگ واشی و بر باالی کوه قرار دارد. این قلعه از قرن چهاردهم 

قبل از میالد تا اواخر دوره ایلخانیان مورد استفاده بوده است.

خبر

به یاد سپهبد سلیمانی؛
تو مالک بوده ای خاک وطن را

ابوالفضل زمان بودی سپهبد
کالن مرد سران بودی سپهبد

تو شاخص بوده ای در مرزبانی
برون مرزی، به حق مرد جهانی

جهان را شر داعش تو رهاندی
تروریست را به نابودی کشاندی

به هر دیده توئی دیدار به دل ها
گلستان را توئی الله و گل ها

شهید گشتی هزاران الله رویش
به هر دیده روان اشکی ز گویش

تو مالک بوده ای خاک وطن را
به گلزارت شمیم بوید خطن را

تو قاسم بودی و قسمت شهادت
بزرگمرد نظام، مرد رشادت

بگفتی بر مزار سرباز نویسند
شهید قاسم همی جانباز نویسند

قلم گرید که من گریان قلم را
زیاری جویدش صاحب علم را

به سردار سالم، به سرباز درود
به قاسم سپهبد فراوان سرود

زیاری فیروزکوهی، پدر شهید 

مراسم گرامیداشت شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی در 
مسجد جامع شهر فیروزکوه با حضور مردم شهید پرور این 

شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جام جم فیروزکوه در این مراسم که خیل 
عظیمی از مردم والیتمدار و مسئوالن اجرایی شهرستان 
فیروزکوه حضور داشتند مداحان و ذاکران اهل بیت )ع( به 
مصیبت خوانی و عزاداری در رثای شهادت این مرد بزرگ 
پرداختند. حجت االسالم امیری ارجمند در جمع عزاداران ضمن 
تبیین شخصیت سردار شهید قاسم سلیمانی اظهار داشت: 
شخصیتی را از دست دادیم که برای مردم ایران و رهبر عزیزمان 
مانند مالک و دلگرمی و پشتیبانی برای خانواده های شهدای 

جنگ تحمیلی و مدافعان حرم بود. وی با بیان عمق 
حزن و اندوهی که با شهادت این فرمانده سپاه اسالم بر 
دلهای ایرانیان وارد شد، محبوبیت شهید قاسم سلیمانی 
را فراتر از مرزهای جغرافیایی کشور و منطقه دانست و 
افزود: ایشان متعلق به یک نقطه و یک کشور نبود و تمام 
ملل استکبارستیز دنیا که تنها راه عزت خویش را در محور 

مقاومت یافتند پس از این حادثه متاثر شدند. 
وی با اشتباه دانستن تحلیل های دشمن در به شهادت 
رساندن سردار سلیمانی گفت: این ها گمان می کنند 
با نشان دادن خوی حیوانی و درندگی خود در حذف 

مجاهدین و فرماندهان مقاومت می توانند خاورمیانه مطلوب 
نایی سردار سلیمانی سبب  خود را بسازند، اما ذکاوت و توا
 شد که خاورمیانه مطلوب انقالب و بر مبنای محور مقاومت

 ساخته شود.
امام جمعه فیروزکوه بیان کرد: ابوالمهدی المهندس که همواره خود 
را سرباز شهید سلیمانی معرفی و به آن افتخار می کرد به آرزوی 
شهادت در رکاب فرمانده خویش که خود را سرباز والیت می دانست 
رسید. حجت االسالم امیری ارجمند، سردار شهید قاسم سلیمانی را 

برجسته ترین استراتژیست، جهان شناس 
و استاد اصول دفاع ملی نامید و 

پرچم  امروز  اگر  گفت: 

از دست سردار افتاد، دوست و همراه و جانشین 
ایشان سردار قاآنی به حکم رهبر انقالب 

این پرچم را در دست گرفت و بدون شک 
ایشان نیز مانند استاد خود خواب خوش را 
از چشم متجاوزان و مستکبران خواهد 
گرفت. در پایان این مراسم شرکت 
کنندگان با برگزاری سینه زنی در رثای 

این شهید بزرگوار اقامه عزا کردند و با 
 آرمان های آن شهید و انقالب اسالمی 

تجدید پیمان نمودند.

بزرگداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی در فیروزکوه 

سرپرست جدید دهیاری روستای جلیزجند معرفی شد

عیادت فرماندار فیروزکوه
 از مادر شهید

 "محمد تقی السمی"
فرمانـدار شهرسـتان فیروزکـوه بـا حضور 
در بیمارسـتان امـام خمینـی »ره« از مادر 
شـهید " محمـد تقـی السـمی" عیـادت 

کـرد. 
خبرنـگار جـام جـم فیروزکـوه: 
مهـدی یوسـفی جمارانـی همـراه معاون 
برنامه ریزی، شـهردار فیروزکـوه، رئیس 
بنیـاد شـهید و رئیـس بیمارسـتان امـام 
خمینـی)ره( بـا حضـور در بیمارسـتان از 
مـادر شـهید »محمـد تقـی السـمی « 

عیـادت کـرد.
فرمانـدار در ایـن دیـدار  ضمـن تسـلیت 
بـه مناسـبت شـهادت سـردار سـرافراز 
حـاج قاسـم سـلیمانی گفـت: شـهادت 
مظلومانـه سـردار رشـید اسـالم باعـث 
بیـداری بیشـتر اسـالمی و همچنیـن 
جوشـش جوانـان انقالبـی در مبـارزه بـا 
اسـتکبار جهانـی مـی شـود. جمارانـی 
تصریـح کـرد: خـون این سـردار شـهید 
رهـرو راه حـق، یادمانی از انسـجام جبهه 
مقاومـت و وحدت بیـش از پیـش جامعه 

اسـالمی در سراسـر کشـور اسـت.
وی با بیـان اینکه کشـور ایران سـلیمانی 
های بـی شـماری در  دامن خـود پرورش 
داده اسـت خاطـر نشـان کـرد: ملـت 
انقالبـی کشـور همـواره بـا حرکـت در 
مسـیر آرمـان هـای نظـام و شـهدا ثابت 
کردنـد پاسـدار ارزش های نظام هسـتند. 
وی  اضافـه کـرد:  خانـواده هـای معظم 
شـهدا و ایثارگران سـرمایه هـای معنوی 
انقـالب و نظـام بـوده و بایـد مـورد 
تکریـم و تفقـد قـرار گیرنـد. گفتنـی 
اسـت فرمانـدار فیروزکـوه در ایـن دیدار 
نحـوه رسـیدگی بـه وضعیـت درمانـی 
مـادر شـهید محمـد تقـی السـمی در 
بیمارسـتان را مـورد بررسـی قـرار داد.
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

  پنجشنبه ۲6  دی ۱۳۹8   شماره  5578
ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر
خرمن سوختگان را همه گو باد ببر
ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بال

حافظگو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر

خبر

یادداشت

بسم رّب الشهداء و الصدیقین
عروج ملکوتی شهید واالمقام ســپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
فرمانده شجاع جبهه مقاومت اسالمی به دست شیطان بزرگ 
دشمن انسانیت، برگ زرینی به تاریخ پر افتخار ایران اسالمی 

افزود.
شــهادت ســردار عظیم القدر را تبریک و تسلیت عرض می 
گوییم که رنگ و بوی امام انقالب دفاع مقدس را می شــد از او 
استشمام کرد. خداوند ما را قدرشناس و رهرو راه این شهیدان 

پاکباخته قرار دهد تا همچون حاج قاسم آرزومند لقای او باشیم و مانند امام شهیدان با قلبی آرام به 
سوی او بشتابیم.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر ارجمند                    

جناب آقای غفور شجاع 

ریاست محترم اداره بیمه تامین اجتماعی شهرستان فیروزکوه 

بدینوسیله انتصاب بجا و شایســته جنابعالی را به سمت ریاست 
اداره بیمه تامین اجتماعی شهرستان فیروزکوه را تبریک و تهنیت 
عرض می نمائیم. یقینا تجارب و انگاره های جنابعالی در کسوت های 
گذشته سبب پویایی اداره بیمه شهرستان خواهد شد. امیدواریم در 

سایه تعالیم الهی موفق و موید باشید. 

دهیاری و شورای اسالمی روستای لزور                

فاطمه )س(، بانویی بی نظیر و بی مثال، شاخص و نمودار 
کامل یک مادر و همســری نمونه، اسوه راستین، پرشکوه 
و بالنــده، زن آزاده و آزاداندیش، پایدار و مقاوم تر از کوه، 

زالل تر از چشمه ساران بهاری. 
سالروز شــهادت حضرت فاطمه زهرا )س( را به محضر 
امام عصر )عج(، مقــام معظم رهبری، ملت بزرگ ایران و 

مردم شریف فیروزکوه تسلیت می گوییم. 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فیروزکوه            

قابل توجه کاندیداهای محترم مجلس شورای اسالمی 

مجموعه آتیه سازان توچال با شماره ثبت ۳5۲657
آماده عقد قرارداد با کاندیداهای  دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی 

)انجام سفارش در همه زمینه های تبلیغاتی از صفر تا صد(
جهت تبلیغ، طراحی پوستر و بنر، برنامه ریزی همایش و سمینارها و .... می باشد.

 تلفن تماس: 0۹۱۲۱۳۳0۱4۱ -  0۹۳6۹۹0۲۳۱5                             

جناب آقای سید مسعود حسینی 
اخذ مجوز نشریه محلی  صدای فیروزکوه ازسوی اداره 
کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ وارشــاد اسالمی  به 
صاحب امتیازی ومدیر مســئولی جنابعالی را صمیمانه 
تبریک مــی گویم  امیدوارم همــواره در انعکاس اخبار 
ورویدادهای منطقه در چارچوب قانون مطبوعات موفق 

وموید باشید.

     محمد مرادپور – سر پرست روزنامه جام جم در شهرستان فیروزکوه  

جهت سفارش آگهی تبلیغاتی خویش با ما در تماس باشید...
آدرس: میدان راه آهن- جنب کیوسک مطبوعاتی
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رسانه اول شهرستان فیروزکوه

رئیس اداره ثبت احوال  فیروزکوه در گفتگــوی اختصاصی با خبرنگار جام جم 
فیروزکوه گفت: از ســال 8۲ به عنوان خادم مردم در اداره ثبت احوال فیروزکوه 
مشغول خدمت بوده و افتخار می کنم که در خدمت همشهریان عزیزخود هستم. 

 خبرنگار جام جم فیروزکوه: نادر بختیاری در ادامه با  اشاره به کمبود نیرو 
و حجم کار در اداره ثبت احوال فیروزکوه، اظهار داشــت: علیرغم اینکه چارت 
سازمانی برای این اداره 7 نفر در نظر  گرفته شــد، اما در این اداره فقط دو کارمند 
و یک سرایدار مشغول به کار هستند که این مسئله باعث تحمیل فشار مضاعف 
به دلیل حجم زیاد کار بر کارمندان می شود.وی از جمله مشکالت این اداره در 
شهرســتان را ثبت فوتی عنوان کرد و گفت: ثبت فوت در روستاهای فیروزکوه 

بهنگام نیست و همین امر باعث بروز مشــکالت عدیده ای برای خانواده های 
متوفی شده است. این مقام مسئول مهمترین گام در رفع این مشکل را همیاری 
و مساعدت دهیاریهای روســتاها ذکر کرد و گفت: می توان با ایجاد تعامل بین 
دهیاری ها و ثبت احوال در مهلت قانونی ۱0 روزه ثبت فوت افراد را انجام داد که 
در این راستا تاکنون 3 جلسه ثبت وقایع حیاتی در فرمانداری برگزار شده است، در 
این جلسات 4 واقعه حیاتی برای اشخاص مورد بررسی قرار گرفت که در 3 مورد 
آن  شامل ثبت والدت، ازدواج و طالق مشکلی وجود ندارد.وی افزود: با توجه به 
اینکه آمار تولد ها به صورت هفتگی به این اداره واصل می شود و به علت اینکه به 
همراه آمار تولد مشخصات خانواده ها مانند شماره تماس وجود دارد، برای دریافت 
شناسنامه در موعد ۱۵ روزه با این خانواده ها تماس گرفته می شود. بختیاری تاکید 
کرد: به منظور سهولت در ثبت فوت افراد، دهیاریهای روستاها می توانند با صدور 
معرفی نامه و ضمیمه کردن نامه گواهی فوت که از سوی پزشک صادر می شود 
و ارسال آن به صورت دستی یا فکس به اداره ثبت احوال نقش مهمی در انجام 
این موضوع در مهلت قانونی تعیین شده داشته باشند و با این کار ضمن کمک 
به ثبت احوال شهرستان از روبرو شــدن خانواده های متوفی با تبعات ناشی از 
عدم ثبت فوت در زمان قانونی جلوگیری کنند.رئیس ثبت احوال شهرستان در 

پاسخ به سوال خبرنگارجام جم فیروزکوه پیرامون مشکالت صدور کارت ملی 
هوشمند بیان کرد: از خرداد سال گذشته تا کنون به دلیل محدودیت های اعمال 
شده در این خصوص هیچ کارت ملی هوشمندی در کشور صادر نشده است، اما 
درخواست های متقاضیان اخذ و وارد سامانه می شود و تا رفع موانع و آغاز صدور 
کارت ملی شــهروندان می توانند با دریافت کد رهگیری و معرفی نامه یا رسید 
از دفاتر پیشــخوان دولت در مراجعه به ادارات مختلف یا برای دریافت روادید و 
گذرنامه مشکل خود را مرتفع کنند و از این حیث هیچ مشکلی برای متقاضی به 
وجود نخواهد آمد. بختیاری در پایان با اشاره به اینکه از سوم تا نهم دی به نام هفته 
ثبت احوال نامگذاری شده است از مسئولین شهرستان گالیه کرد و گفت: هیچ 
یک از مسئولین این شهرستان به مناسبت هفته ثبت احوال و یکصد و یکمین 
سالگی این سازمان جهت تبریک و خسته نباشید به این اداره مراجعه نکردند.وی 
عنوان کرد: در ۶ ماه ابتدای سال جاری، ۶۶4 مورد تعویض شناسنامه و ۶0 مورد 
صدور شناسنامه المثنی، 8۶3 مورد درخواست کارت هوشمند ملی و 7۶ مورد در 
خواست صدور کارت ملی المثنی، ثبت ۱۹3 والدت )شناسنامه نوزاد(، ثبت ۱۲7 
مورد فوت، صدور 48۵ مورد گواهی فوت، ۱۲3 مورد ازدواج و 34۲ مورد الصاق 

عکس برای شناسنامه های دانش آموزان در این اداره ثبت و انجام شده است.

در 9 ماهه اول سال درفیروزکوه؛

۱9۳ والدت و ۱۲۳ ازدواج ثبت شده است

کارشناسـان وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی با 
حضور در بیمارسـتان امام خمینـی )ره( شهرسـتان فیروزکوه 
و بازرسـی از بخش های مختلـف این بیمارسـتان محورهای 

مختلـف را مـورد ارزیابی قـرار دادند.
خبرنـگار جام جـم فیروزکوه: در جهـت ارتقـاء کیفیت 
ارائـه خدمـات و ایمنـي بیمـار براسـاس دسـتورالعمل هـای 
وزارت متبـوع، کارشناسـان و بازرسـین ایـن وزارتخانـه از 
تمامـي بیمارسـتانهاي تحـت پوشـش بازدیـد نمـوده و پس 
از ارزیابـي، امتیـازات کسـب شـده در محورهـای مختلـف را 
ثبت مـی نمایند. پـس از جمع بنـدی امتیازات توسـط وزارت 

متبـوع درجـه بیمارسـتانها مشـخص و ابـالغ مـی گردد.
گفتنی اسـت بیمارسـتان امـام خمینـی )ره( شهرسـتان فیروزکوه 
در دوره گذشـته، پـس از بازرسـی ارزیابـان بـه عنوان بیمارسـتان 
درجـه ۲ معرفـی شـده بـود. امید اسـت بـا توجه بـه فعالیـت های 

انجام شـده نظیـر بهینه سـازی و توسـعه فضـای فیزیکـی بلوک 
زایمـان، سـاخت، تجهیـز و راه انـدازی سـاختمان کلینیـک ویـژه 
تخصصـی، بخـش هـای ویـژه )ccu-icu( و دیالیـز و دیگـر 

اقدامـات مثبـت صـورت گرفتـه، تنهـا بیمارسـتان 
ایـن شهرسـتان بـه درجـه باالتـر ارتقـاء یابد.

در جلسـه ای کـه پایـان برنامـه ارزیابـی در سـالن 
اجتماعـات بیمارسـتان برگـزار شـد، کارشناسـان 
مربوطه روند پیشـرفت بیمارسـتان نسـبت به دوره 
قبلـی را بسـیار خـوب عنـوان نمـوده و از انگیـزه و 
تـالش هـای مضاعـف پرسـنل بیمارسـتان تقدیر 
و تشـکر نمودنـد. در ایـن جلسـه دکتـر خسـروی 
رئیـس بیمارسـتان، خبـر از بهینه سـازی و توسـعه 
فضـای فیزیکـی بخـش اورژانـس، بهینـه سـازی 
هتلینـگ بخـش بسـتری و بهینـه سـازی بخـش 
آزمایشـگاه را به عنـوان برنامه هـای آتی ایـن بیمارسـتان عنوان 
نمودنـد کـه خبـری بسـیار خوشـحال کننـده بـرای همشـهریان 

عزیـز خواهـد بود.

پایان برنامه اعتبار بخشی بیمارستان

تایید صالحیــت ۱۱ نفــر در حوزه 
انتخابیه دماوند و فیروزکوه

از ۵۹ داوطلب تایید شده در هیات اجرایی انتخابات 
صالحیت ۱۱ داوطلب در هیات نظارت  بر انتخابات 
استان تهران از حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه تایید 

شده است. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: تالش های شبانه 
روزی در رسیدگی به ۱۶ هزار پرونده؛ از ۵۹ داوطلب 
ثبت نام کرده در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه 
صالحیت ۱۱ داوطلب در هیات نظارت  بر انتخابات 
استان تهران تایید شده است. این در حالی است که 
صالحیت برخی از شخصیت هایی که در ادوار گذشته 
سابقه نمایندگی دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای 
اسالمی را داشتند، احراز نشده است. همچنین اخبار 
دریافتی حاکی از آن است که یک داوطلب از یکی از 
حوزه های انتخابیه استان تهران در حال انتقال پروند 
ه به حوزه انتخابیه فیروزکوه و دماوند می باشد. اسامی 
نهایی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسالمی ۲۲ 

بهمن به مراکز حوزه های انتخابیه اعالم می شود. 

خبر

بسم رّب الشهداء و الصدیقین
شهادت ســردار فقید ســپهبد حاج قاسم سلیمانی و 
شماری از همرزمانش توسط تروریسم دولتی آمریکا، 
موجب تاثر و تالم شدید ملت بزرگ ایران و جبهه مقاومت 
همه آزادگان و آزادی خواهان جهان شد.شــهادت این 
بزرگمرد تاریــخ را به محضر حضرت ولی عصر ارواحنا 
فداه، رهبر معظم انقالب اسالمی و شهروندان فیروزکوه  

تبریک و تسلیت می گوییم.

روابط عمومی فرماند اری شهرستان فیروزکوه   

ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان فیروزکوه 

انتصاب بجا و شایســته جنابعالی را به سمت ریاست اداره 
فرهنگ وارشاد اســالمی شهرستان فیروزکوه با نهایت 
افتخار تبریک می گوییم و از خداوند حکیم موفقیت شما 

را خواستاریم. 

سید ولی اهلل حسینی هرانده ای، رئیس بانک مهر 
اقتصاد شعبه دماوند                                                             

جناب آقای سید حسن حسینی هرانده ای

دوره آموزشی و بازآموزی 
ضابطین دادگستری برای 

کارکنان محیط زیست
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
فیروزکوه از برگزاری دوره آموزشی و بازآموزی ضابطین 
دادگستری برای پرسنل اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان فیروزکوه خبر داد. خبرنگار جام جم فیروزکوه: 
فرشاد فیروزنیا با اعالم این خبر گفت: دوره آموزشی و 
بازآموزی قوانین مربوط به ضابطین دادگستری در محل 
این اداره با همکاری دادگستری شهرستان فیروزکوه 
برگزار شد. وی هدف از برگزاری این دوره آشنایی محیط 
بانان و کارشناسان با آخرین قوانین و مقررات در زمینه 
آیین دادرسی کیفری، انواع جرائم مشهود وغیر مشهود، 
نحوه برخورد با متخلفان شکار و صید و استفاده صحیح 

و درست از تجهیزات انفرادی و سالح سازمانی است. 

در ایران ساالنه 55 میلیارد نخ 
سیگار وارد یا تولید می شود

ما در دنیا ساالنه ۵۶00 میلیارد نخ 
سیگار تولید می کنیم و بیشتر از ۲/3 
آنها در زمین رها می شوند. تقریبا 
77% مردم نمی دانند ته سیگار چه 
زباله خطرناکی است و باعث نابودی زمین می شود. هر 
فیلتر سیگار تقریبا ۵0% از سموم داخل سیگار را به خود 
می گیرد و در حقیقت هر فیلتر سیگار زباله بسیار سمی 
است که عالوه بر نیکوتین، آرسنیک و فلزات سمی دیگر 
مانند سرب، مس و کروم هم داراست. ته سیگارهایی که 
ساالنه روی زمین یا درون آب انداخته می شوند حاوی 
۹0 تن نیکوتین و بیش از یک تن آرسنیک وارد محیط 
زیست می کند. با توجه به این که ما در ایران ساالنه ۵۵ 
میلیارد نخ سیگار وارد یا تولید می کنیم و بیش از نیمی از 
آن را روی زمین رها می کنیم، می توانید تصور کنید چه 
بالیی سر آب و خاکمان می آوریم؟ بسیاری از کودکان 
سراسر دنیا با ته سیگار بازی می کنند و حتی برخی از 
حیوانات آن را به اشتباه می خورند که خسارت های 

جبران ناپذیری به سالمتشان وارد می شود.
فائزه جلیل خانی، خبرنگار جام جم فیروزکوه


